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Filosoferen voor de tent: 

5 vragen voor een filosofisch gesprek met je puber in de vakantie 

Heerlijk, bijna vakantie! Ga je deze zomer ook uitstapjes maken of op vakantie met je puber? Lijkt het je 

leuk om voor de tent bij een kampvuurtje, als je zit te wachten op je pizza of tijdens een bergwandeling een 

ander gesprek te voeren met je puber? Ga filosoferen met je puber! Hier zijn 5 thema’s met vragen die je 

kunt stellen om het gesprek op gang te brengen… Tip: ook geschikt voor in de klas tijdens deze laatste week 

(met leerlingen uit de bovenbouw)! 

Voordat je in gesprek gaat 

Je bent van plan om een filosofisch gesprek te voeren met je puber(-s). Dit gesprek valt of staat met: 

 De interesse van jouw puber(-s) in het onderwerp. Onderstaande vragen hebben het doel te 

prikkelen, prikkelt het niet (genoeg)? Probeer dan een andere vraag.  

 Ook jouw eigen houding is van belang. Zie het gesprek als een gezamenlijk onderzoek:  

o er is geen goed of fout antwoord,  

o je weet het antwoord zelf ook niet,  

o maar je bent wel geïnteresseerd in het (gezamenlijk) beantwoorden van de vraag.  

 Om hierachter te komen en een antwoord te kunnen geven, moeten jouw puber(s) en jij bij jezelf 

te rade gaan.  

5 x een thema met extra vragen 

  

Moet je je aanpassen aan je vakantieland?  
Kun je ook weigeren om lange mouwen/een lange broek aan te trekken in 

de plaatselijke kerkjes als dat wordt gevraagd? Moet je in Arabische 

landen een hoofddoek dragen? Moet iets alleen als het land het wettelijk 

verplicht? Is iets doen uit respect voor de bevolking/het land ook moeten? 

Pas je je aan het land aan als je om 21.00u eet, terwijl je thuis rond 18.00u 

eet? Moet je de taal van het land spreken, of is Engels genoeg? Moeten 

buitenlandse toeristen zich in Nederland aan ons aanpassen? Hoe dan? 

 

Kun je op vakantie zonder WIFI? 
Waarom wel/niet? Wat is er beter/leuker aan een vakantie zonder WIFI? 

Wat zijn de nadelen? Waarom is WIFI op vakantie nu wel belangrijk, 

terwijl iedereen vroeger zonder op vakantie ging? Wat gebeurt er als 

niemand WIFI heeft op vakantie? Wat is het nut van plekken waar de 

camping- of hoteleigenaar bewust wel of juist geen WIFI heeft?   
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Kleed je je op vakantie anders dan thuis? 
Kleed je jezelf anders dan thuis? Kleden je ouders zich anders dan thuis? 

Wat zijn redenen om je kleding aan te passen? Als je zonder ouders op 

vakantie ging, zou je dan andere kleding dragen? Zijn er mensen die zich 

sowieso anders kleden op vakantie? Zijn er soorten vakanties waarbij je je 

kleding wel móet aanpassen? 

 

 

 

Is vakantie wel echt vrije tijd? 
Mag je doen en laten wat je wilt tijdens vakantie? Zo niet, kun je het dan 

wel ‘vrije tijd’ noemen? En als het wel zo is, is dat dan ‘vrije tijd’? Wat is 

eigenlijk ‘vrije tijd’? Is ‘vrije tijd’ hetzelfde als vakantie? Kun je ‘vrije tijd’ 

hebben zonder vakantie? Kun je vakantie hebben zonder ‘vrije tijd’? Is ‘vrije 

tijd’ hetzelfde als tijd zonder regels? Waarom wel/niet? Wat betekent ‘vrije 

tijd’ voor jou? Kun je vakantie ‘vieren’? Wat doe je dan?  

 

 

Is vakantie luxe of lijden? 
Is vakantie altijd luxe? Wat is eigenlijk luxe? Is luxe voor jou hetzelfde als 

voor een ander? Zo niet, wat is het verschil? Is vakantie zonder luxe wel 

vakantie? Kan het ook vakantie zijn als je juist afziet van luxe? Wanneer is 

vakantie luxe en wanneer is vakantie lijden? Denkt iedereen daar zo over? 

Waarom wel/niet? Is het überhaupt vakantie als je in de stromende regen 

in een lekkende tent zit? Wanneer stopt het dan met vakantie zijn? En 

waar begint vakantie? 

 

Socrates 

De filosoof Socrates ging ervan uit dat je bij dit soort vragen de antwoorden kunt vinden in jezelf. 

Waarschijnlijk vinden jullie verschillende antwoorden, vanuit een andere kijk op de wereld. Onderzoek van 

daaruit verder waarom je iets vindt en wat je vindt van de andere antwoorden. Ben je het ergens helemaal 

niet mee eens? Dan gaat het er niet om de ander te overtuigen van jouw gelijk, maar om het onderzoek 

naar de achterliggende reden. Voor je het weet is het vuur uit, de pizza op of de berg overwonnen! 

 

Filosoferen in de klas wenst je veel plezier met filosoferen!  

Wil je je ervaringen delen? Dat vinden we leuk! Stuur dan een mail naar info@filosoferenindeklas.nl of laat 

iets achter op facebook. 
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